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>> नीर ंफयी जोशी 

म वषीच  अभेरयकेतीर भह य ष्ट्र प ऊंडशेनतपे देण्म त मेण य  भ न च  डॉ. नयेंद्र 
द बोरकय स्भृती ऩुयस्क य ववद्म र्थम ांभध्मे वैज्ञ ननक दृष्ष्ट्िकोन ननभ ाण कयण ऱम  
अयववदं गुप्त  म ंन  ज हीय झ र  आहे. १३ ज नेव यी २०१८ योजी ऩुण्म त ’‘हहदं’ू 

दैननक च े भ जी सऩं दक आणण ‘’द व मय’ म  वेफ ननमतक लरक च े सऩं दक लसद्ध था 
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वयदय जन म ंच्म  हस्त ेह  ऩुयस्क य तम ंन  प्रद न कयण्म त मेण य आहे. तम ननलभतत 
अयववदं गुप्त  म ंच्म  व्मष्तततव च  घेतरेर  वेध… 

‘‘आदभी वे जफ उवकी ऩयछाई रफंी शोन े रगती शै, तो वायी वभस्माएं ळरुू शोती 
शै’’… आजकार फेवुभाय लाढरेल्मा प्रसवद्धीच्मा शव्मावाफाफत आणण नासविसवझभफाफत शे 
लाक्म आशे अयवलदं गपु्ता मांचं. “आता भी कोणतशेी कामिक्रभ, बाऴण ंस्लीकायण ंफंद 
केरमं. चचक्काय झारी प्रसवद्धी’’ अव ंम्शणणाये अयवलदं गुप्ता आजकारच्मा जगातल्मा 
दसुभिऱ भाणवांभध्मे आशेत शे नक्की! 

दोन लऴाांऩलूीऩमांत ऩणेु वलद्माऩीठातल्मा ‘आमुका’भध्मे भकु्तांगण वलसान ळोचधका 
कें द्रात अयवलदं गुप्ता आणण तमांच्मा टीभरा बेटामरा जाण ंशा नशेभीच एक आनंदमोग 
अवामचा. वलसान प्रवायक गुप्ता मांच्मा छोटेखानी खोरीत रयकाम्मा टूथऩेस्ट, रयकाम्मा 
फाटल्मा, वामकरच्मा यफयी टय़फू, रोशचुंफक, ताया, स्रॉ, काडय़ांऩावनू केरेल्मा बौसभततक 
आकृतमा, वीडी, अवखं्म ऩुस्तकं अळा नानावलध गोष्टी जजकडतेतकड े ऩवयरेल्मा 
अवामच्मा. तमांच्मा लेफवाइटलय नव्मान ं अऩरोड आणण तमांनी नुकतमाच अनुलाद 
केरेल्मा ऩसु्तकांफद्दर, तमांनी स्लत् ककंला टीभभधल्मा कोणीतयी तमाय केरेल्मा नलीन 
वलसान खेऱणमांफद्दर, ती वलसान खेऱणी कळी तमाय कयामची माच्मा म ू टय़ूफलय 
नव्मान ं टाकरेल्मा जव्शडीओफद्दर आणण टेड टॉकच्मा एखाद्मा जव्शडीओच्मा 
वफटामटल्वचा अनलुाद हशदंसु्थानी बाऴांभध्मे केल्माफद्दर अळा अनेक वलऴमांलय त े
बयबरून फोरत अवामचे. “शे ऩुस्तक तुरा दाखलामराच शल,ं ती कपल्भ तू ऩाशामराच 
शली’’ अवं प्रवन्न आणण प्रपुजल्रतऩणे, वलळऴे म्शणजे अततळम वौम्म आणण भदृ ूअळा 
हशदंी बाऴेत त े वतत वांगत अवत. कोणाफद्दर आणण कळाशीफद्दर कधी तमांनी 
तक्रायीचा एखादा ळब्दशी काढरेरा भरा आठलत नाशी. 
अयवलदं गुप्ता शा ‘वलसान खेऱणमांचा जादगूाय’ कवा घडरा? शा प्रश्न नशेभीच भरा 
ऩडामचा. तमांची जडणघडणशी प्रतमेक भाणवानं जाणनू घ्माली अळीच आशे. 



फयेरी मा उततय प्रदेळातल्मा गालातल्मा अयवलदं गुप्ता मांनी आऩरं सळषण ऩूणि केरं. 
चायशी बालंडानंा घयात “अभ्मावारा रागा’’ अवा धोळा कोणीच रालत नव्शतं. भुरांना 
“क्लॉसरटी टाइभ द्मा’’ अवं वांगणायी आजच्मावायखी व्मलस्था नवल्माभुऱेच(!) 
ळाऱेतून आल्मालय वगऱे जण आलजूिन हदलवबयातल्मा गभतीजभती आईरा वांगत. 
नंतय आमआमटी खयगऩूयभधनू तमांनी फी.टेक केरं. रगेच ऩुणमातल्मा टेल्कोभध्मे 
तमांना बयघोव ऩगायाची नोकयी सभऱारी शोती, ऩण दोन लऴाांतच कॉऩोयेट जगाभध्मे 
“जी बय गमा’’ अव ंरषात आल्मालय त ेभध्म प्रदेळातल्मा शोळगंाफादरा गेरे. ततथ े
प्रोपेवय मळऩार मांच्मा खडेोऩाडी वलसान ऩोशोचलणमावाठी चाररेल्मा वामन्व टीचचगं 
प्रोग्राभभध्मे त ेवशबागी झारे. बोलतारी वशज उऩरब्ध अवरेल्मा लस्तंूभधून भुरांना 
वलसान सळकलण ंशा मा चऱलऱीचा उद्देळ शोता. तमानंतयच्मा काऱात हदल्रीत स्थातमक 
शोऊन तमांनी दयूदळिनवाठी आणण एनवीईआयटी मा वयकायी वंस्थवेाठी वलसानालय 
आधारयत कामिक्रभ तमाय केरे. तमांची ‘तयंग’ शी तवे्शा फनलरेरी कपल्भ दयूदळिनलय 
आजतागामत २०० लऱेा दाखलरेरी आशे. मा काऱात गुप्ता मांनी वभुाये २०० 
ळाऱांभध्मे वलसान कामिळाऱा घेतल्मा शोतमा. 

२००३ वारी जमतं नायऱीकय मांच्मा आग्रशानं त ेऩुणमात आरे. ऩणेु वलद्माऩीठात भग 
ऩुर आणण वनुीताफाई मांच्मा देणगीतून भकु्तांगण वलसान ळोचधका कें द्र शे उब ंयाहशरं. 
ऩुरचंा वलसानाचधष्ठत दृजष्टकोन दाखलणाऱमा ‘ऩुरस्तम’ मा लास्तूभध्मे अयवलदं गुप्ता 
आऩल्मा अळोक, सळलाजी, वलदरुा मा टीभफयोफय २०१४ ऩमांत कामियत शोत.े ततथ े
आठलडय़ातून दोन हदलव त े ५० भुरांवाठी भोपत वलसान कामिळाऱा घ्मामचे. 
वलद्माऩीठाच्मा आलायातल्मा कल ेसळषण वसं्थचे्मा एका ळाऱेत तमांनी वलसान क्रफशी 
चार ूकेरा शोता. तवे्शा आईरा घयकाभात भदत करून मा ळाऱेत मेणाऱमा दगुाि ळटे्टी 
नालाच्मा भरुीन ं टाकाऊ लस्तंूभधनू एक टफािइन तमाय केरा शोता. ततच्मा ‘दगुाि 
टफािइन’चा मू टय़फूलयचा जव्शडीओ ऩाशून ततच्मा उच्च सळषणावाठी ५१७ जणांनी चेक 
ऩाठलरे शोत.े 



मादयम्मान प्रोस्टेट कॎ न्वय मा आजायालय गुप्ता मांनी मोग्म तमा थेयऩीन ंभात केरी 
अवरी तयी ‘ऩरुस्तम’भधनू तमांनी तनलतृती ऩतकयरी. तमांच्मा मा प्रलावात तमांची 
वशचयी वनुीता मांची बयबक्कभ वाथ आशे. तमांची डॉक्टय अवरेरी भुरगी दरुायी, 
जालई ध्रुल आणण नव्मान ं कुटंुफात मेऊन वगळमांच्मा आकऴिणाचं कें द्रस्थान झारेरा 
नातू केदाय मांच्माफयोफय वध्मा अयवलदं गुप्ता मांच ंफंगऱुरू, ऩुणे अव ंलास्तव्म आशे. 
अथाित त े स्लस्थ फवण ं ळक्मच नाशी. योज त े अनेक ऩसु्तकांचा अनुलाद कयीत 
अवतात. जगबयातल्मा रोकांळी तमांचा इभेरद्लाये वऩंकि  अवतो. कोणतमाशी इभेररा 
त ेकाशी षणांभध्मे उततय देतात शा तमांचा भशततलाचा गुण आशे. 

गुप्ता मांच्मा www.arvindguptatoys.com लेफवाइटलय आता वलसान, भानवळास्र, 

ऩमािलयण, आयोग्म, सळषण, ळतेी, चऱलऱी, वभाजळास्र आणण तततलसान अळा 
वलऴमांलयची वलवलध बाऴांभधरी ७७०० ऩुस्तकं उऩरब्ध आशेत. तमांनी स्लत् ळकेडो 
ऩुस्तकं सरहशरी आशेत, तय वभुाये ३७५ ऩसु्तकांचा हशदंी बाऴते अनलुाद केरा आशे. 
“भाझ्मा नालालय खूऩ ऩुस्तकं आशेत. तमाभुऱे भी आता अनलुाद केरा तयी तमालय 
भाझ ं नालशी घारत नाशी’’ अव ं त े म्शणतात. मालरून अव ं व्मजक्तभततल आजकार 
ककती दसुभिऱ आशे तचे रषात मेतं. मा लेफवाइटलय वलसान खेऱणी आणण इतय 
वलऴमांतरे २२ बाऴांभधरे ८५०० जव्शडीओ उऩरब्ध आशेत. वुभाये ६.५ कोटी रोकांनी 
आजलय त ेजव्शडीओ ऩाहशरे आशेत आणण योज शी वंख्मा लाढत चाररी आशे. अयवलदं 
गुप्ता मांचा ‘टेड टॉक’देखीर १३ राखांऩेषा जास्त रोकांनी ऩाहशरेरा आशे. 

शे कयीत अवताना अयवलदं गुप्ता वभाजातल्मा वलि प्रश्नांफद्दर कभारीच ेवजग आशेत. 
ऩी. वाईनाथ, याभचदं्र गुशा, रॉयी फेकय, अतनर वद्गोऩार, प्रो. कृष्णकुभाय अळा 
रोकांफयोफय त े काभ कयीत अवतात. देळवलदेळ, अनेक ळशयं, अनेक भाध्मभ,ं 

तनयतनयाळमा देळांतल्मा वलसान कामिळाऱा आणण ऩरयऴदा मांच्माऩेषा भरु,ं ऩुस्तकं 
आणण वलसान खेऱणी माभध्मे त ेजास्त यभतात. 



(रेणखका आमटी षरेातीर तस आशेत.) 

– neelambari.joshi@gmail.com 

 


